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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia: 

Pedagogický klub Tvorivosť a fantázia v umení sa na svojom siedmom stretnutí podrobne venoval 

téme Používanie digitálnych technológii v metodike hudobnej výchovy. Rámcový program stretnutia 

bol zameraný na výber vhodných tematických celkov pre vyučovanie s podporou digitálnych 

technológií a na špecifikáciu konkrétnych tém. 

Na stretnutí boli prezentované digitálne technológie v hudobnej edukácii, ktoré ponúkajú širokú 

paletu možností, napomáhajú vytvárať pre žiakov atraktívne a motivujúce prostredie, tiež pomáhajú 

vyučovať modernými metódami a tak napĺňať súčasné vzdelávacie trendy. Takisto bol prezentovaný 

notačný editor Sibelius. Medzi jeho výhody patrí okamžitá možnosť posluchu znotovaného diela, 

možnosť jednoduchej opravy pri pomýlení sa pri zázname, voľná editácia kedykoľvek, rozloženie 

strán, dopisovanie doplnkov, vsúvanie ďalších taktov a iné výhody, ktoré pri ručnom zapisovaní nôt 

nie sú možné. 

V ďalšej časti stretnutia si prítomní členovia klubu vyskúšali prácu s Giant Piano Play Mat – hrajúcou 

klaviatúrou – koberčekom pri výučbe hry detskej piesne pomocou farebného notového zápisu na 

interaktívnej tabuli. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Úvod, privítanie členov klubu, zhrnutie predchádzajúceho stretnutia 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia 

3. Používanie digitálnych technológii v metodike hudobnej výchovy  

4. Praktická aplikácia témy 

5. Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

6. Záver 

K bodu 1: 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov klubu Tvorivosť a fantázia v umení a zhrnutie 

predchádzajúceho stretnutia.  

K bodu 2: 

Prítomní boli oboznámení s témou a obsahom stretnutia  – Používanie digitálnych technológii 

v metodike hudobnej výchovy, ako aj s aplikačnou úlohou pozostávajúcou z použitia Giant Piano 

Play Mat pri výučbe hry detskej piesne pomocou farebného notového zápisu zobrazeného na  

interaktívnej tabuli. 

K bodu 3: 

Obsah programu tvoril: 

a) digitálne technológie v hudobnej edukácii, 

b) výhody digitálnych technológií v hudobnej edukácii, 

c) počítačové aplikácie pre prácu s hudbou, 

d) multimédiá, audioeditor, notačné programy, hybridné DAW sequencery, 

e) výučbové programy, 

f) internetové stránky zaoberajúce sa hudbou. 

K bodu 4: 

Praktická aplikácia témy – prítomní členovia klubu pracovali časť stretnutia individuálne na 

aplikačnej úlohe, kde si vyskúšali prácu s Giant Piano Play Mat. Na interaktívnu tabuľu s notovou 

osnovou prikladali farebné znaky zodpovedajúce farbám tónov na zvonkohre, ktoré sú potrebné na 

interpretáciu danej piesne – melódie. Tiež si vyskúšali nastavenie zvukov až ôsmich nástrojov, 

zahranie rôznych detských piesni, pomocou funkcie nahrávanie aj nahratie, a neskôr znova prehratie 

piesne. 

Členovia pedagogického klubu hľadali použitie Giant Piano Play Mat vo vyučovacom procese 

jednotlivých metodík.  

13. Závery a odporúčania: 

K bodu 5: 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Používanie digitálnych technológii v metodike 

hudobnej výchovy. Oboznámili sa s počítačovými aplikáciami pre prácu s hudbou, s výučbovými 

programami Sibelius, internetovými stránkami zaoberajúcimi sa hudbou  a vyskúšali si prácu s Giant 

Piano Play Mat – hrajúcou klaviatúrou – koberčekom. V závere diskutovali o využití Giant Piano 

Play Mat vo vzdelávacom procese. 

Dohodli sa, že budú využívať prezentovaný Giant Piano Play Mat nielen vo vyučovaní metodiky 

hudobnej výchovy, ale aj vo vyučovaní ostatných predmetov. 

 

K bodu 6: 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Aplikovať Giant Piano Play Mat vo vyučovacom procese na SOŠPg sv. Cyrila a Metoda v Košiciach 

v predmete metodika hudobnej výchovy. Využívať digitálne technológie vo vyučovaní metodiky 

hudobnej výchovy. Aktívne spolupracovať výmenou skúseností z pedagogickej praxe. 

  



14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Michaela Benediková 

15. Dátum 20. 5. 2022 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) ThLic. Marek Jeník 

18. Dátum 20. 5. 2022 

19. Podpis  

 

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 

 

 

 

  



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

 

Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecif ický c ieľ:  1.2.1 Zvýšiť  kval itu odborného vzdelávania a  

prípravy ref lektujúc potreby trhu práce  

Prij ímateľ:  Stredná odborná škola pedagogická sv.  Cyr i la 

a Metoda, Južná tr ieda 48, 040 01 Košice  

Názov projektu:  Zvýšenie kval ity vzdelávania a  prepojenia s  praxou 

na SOŠ pedagogickej sv.  Cyri la a Metoda  

Kód ITMS projektu:  312011Z508 

Názov pedagogického klubu:  Tvorivosť a  fantázia v umení  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia: 20. 5. 2022 

Trvanie stretnutia: od 13:35 hod. do 16:35 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Michaela Benediková  SOŠPg sv. CaM 

2. ThLic. Marek Jeník  SOŠPg sv. CaM 

3. Ing. Monika Komárová  SOŠPg sv. CaM 

4. Mgr. Erik Korfant  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Mária Majzeľová  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Milan Štefaňák  SOŠPg sv. CaM 



7. Mgr. Peter Tkáč, DiS. art.  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Jana Troščaková  SOŠPg sv. CaM 

9. Mgr. Lýdia Venceľová   SOŠPg sv. CaM 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

 č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


